Achitări servicii ORANGE prin sistemul Bankflex
Pentru a achita serviciile ORANGE Moldova S.A. (abonament, PrePay, ş.a.), trebuie doar să setaţi în meniul
Plăţi pentru servicii numărul de telefon mobil.
Pentru a achita serviciile ORANGE Moldova veţi parcurge următorii paşi:
A. ACHITARE PRIN INTERNET-BANKING
Etapa I: înregistrarea numărului de telefon în sistemul Bankflex, canalul Internet-Banking
1.1. Pentru a înregistra numărul de telefon în sistemul Bankflex este necesar să selectaţi submeniul Setare
Furnizor de Servicii din meniul Plăţi pentru servicii.

1.2. În submeniul Setare Furnizor de Servicii introduceţi detaliile furnizorului:
a) Organizaţia - selectaţi furnizorul din lista disponibilă (Orange Moldova S.A.).
b) Număr Contract – introduceţi numărul GSM.
c) Alias – (opţional) atribuiţi un nume furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru comoditate în
cazul în care aveţi mai multe facturi pentru acelaşi furnizor de servicii: aveţi posibilitatea să atribuiţi
nume proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.
d) Număr Cont – selectaţi contul dvs. bancar, din care se va efectua plata.
Selectaţi din lista furnizorilor:
ORANGE Moldova

Introduceţi numărul GSM

(OPŢIONAL)
Atribuiţi un nume (alias)

Selectaţi numărul contului, ce va fi utilizat la achitarea plăţii
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Pentru a defini alte numere veţi urma indicaţiile expuse în punctele 1.1-1.3.
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1.3. Tastaţi butonul Transmite. Veţi primi următorul mesaj: “Furnizorul de servicii a fost creat cu succes”.

Etapa II: achitarea serviciilor în sistemul Bankflex, canalul Internet-Banking
2.1. Selectaţi submeniul Plata facturilor din meniul Plăţi pentru servicii.
Se afişează lista furnizorilor de servicii (definiţi anterior de Dvs.) cu detaliile aferente acestora:
a) Organizaţia - numele furnizorului de servicii beneficiar;
b) Număr Contract - numărul de telefon;
c) Număr Cont - contul bancar, din care se va efectua plata (la necesitate aveţi posibilitatea să selectaţi şi
un alt cont la achitare);
d) Alias - numele atribuit furnizorului de servicii.

06YYYYYYYY
06ZZZZZZZZ

06XXXXXXX
06AAAAAA

2.2. Selectaţi furnizorul ORANGE MOLDOVA S.A. şi tastaţi butonul Solicitare Facturi. Sistemul va afişa lista de
facturi disponibilă pentru furnizorul selectat.

Tastaţi MAI DEPARTE pentru achitarea plăţii
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Vizualizaţi informaţiile despre plată şi
tastaţi TRANSMITE pentru a achita plata
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2.3. Selectaţi factura necesară şi tastaţi butonul Mai departe. Se va afişa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

NOTĂ:
În cazul în care doriţi să indicaţi o altă sumă decât cea afişată, modificaţi datele în compartimentul Suma şi tastaţi
butonul Recalculează.

În cazul în care doriţi să achitaţi o altă sumă:
Introduceţi suma, apoi tastaţi RECALCULEAZĂ

Vizualizaţi informaţiile despre plată şi
tastaţi TRANSMITE pentru a achita plata

2.4. Tastaţi butonul Transmite. Astfel, veţi fi direcţionat către ecranul de confirmare a transferului:

2.5. Tastaţi butonul Confirmare pentru a continua.

Pentru finalizarea operaţiunii, este necesar să autorizaţi tranzacţia, prin metoda de autorizare pentru care aţi optat
la abonare.
Dacă aţi optat pentru autorizare prin parolă de unică folosinţă (OTP):
a) la tastarea butonului Confirmare sistemul generează parola de unică folosinţă (OTP) şi o expediază prin
e-mail/SMS, în dependenţă de metoda de recepţionare a parolelor pentru care aţi optat la abonare.
NOTĂ: În cazul în care, din anumite motive, nu recepţionaţi parola de unică folosinţă (OTP) la momentul
efectuării plăţii, tranzacţia este salvată şi veţi avea posibilitatea să o autorizaţi mai târziu, prin
ecranul Stare/Istorie Plăţi.
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b) înscrieţi parola de unică folosinţă (OTP) recepţionată în câmpul corespunzător.

c) pentru finalizarea tranzacţiei tastează butonul Transmite.
În cazul în care la abonare aţi optat pentru recepţionarea confirmărilor privind efectuarea tranzacţiilor, veţi primi la
e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj privind statutul tranzacţiei.
Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:
a) Selectaţi opţiunea Fişier, dacă certificatul digital este disponibil pe staţia ta de lucru sau alt suport de unde
acesta poate fi citit. Înscrieţi parola certificatului şi tastaţi butonul Transmite.
b) Selectaţi opţiunea eToken/CryptoCard, dacă certificatul digital este disponibil pe suportul securizat. Înscrieţi
PIN-ul suportului securizat, selectaţi certificatul digital şi tastaţi butonul Transmite.
Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătură mobilă: la tastarea butonului Confirmare sistemul generează o
solicitare şi o expediază la telefonul mobil. Pentru a finaliza tranzacţia introduceţi la telefonul mobil codul PIN Semnătură mobilă.
În cazul în care la abonare aţi optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacţiilor, veţi primi la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj privind statutul
tranzacţiei.
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NOTĂ: Tastaţi butonul Înapoi pentru revenirea la ecranul precedent sau tastaţi butonul Anulează pentru a reveni la
ecranul principal.

B. ACHITARE PRIN MOBILE-BANKING
Etapa I: înregistrarea numărului de telefon în sistemul Bankflex, canalul Mobile-Banking
1.1. Pentru a înregistra numărul de telefon în sistemul Bankflex este necesar să selectaţi submeniul Setare
Furnizor de Servicii din meniul Plăţi pentru servicii.

1.2. În submeniul Setare Furnizor de Servicii introduceţi detaliile furnizorului:
e) Organizaţia - selectaţi furnizorul din lista disponibilă (Orange Moldova S.A.).
f) Număr Contract – introduceţi numărul GSM.
g) Alias – (opţional) atribuiţi un nume furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru comoditate în
cazul în care aveţi mai multe facturi pentru acelaşi furnizor de servicii: aveţi posibilitatea să atribuiţi
nume proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.
h) Număr Cont – selectaţi contul dvs. bancar, din care se va efectua plata.

Selectaţi din lista furnizorilor:
ORANGE Moldova

Introduceţi numărul GSM

(OPŢIONAL)
Atribuiţi un nume (alias)

Selectaţi numărul contului, ce va fi utilizat la achitarea plăţii

Pentru a defini alte numere veţi urma indicaţiile expuse în punctele 1.1-1.3.
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1.3. Tastaţi butonul Transmite. Veţi primi următorul mesaj: “Furnizorul de servicii a fost creat cu succes”.

Etapa II: achitarea serviciilor în sistemul Bankflex, canalul Mobile-Banking
2.1. Selectaţi submeniul Plata facturilor din meniul Plăţi pentru servicii.
Se afişează lista furnizorilor de servicii (definiţi anterior de Dvs.) cu detaliile aferente acestora:
e) Organizaţia - numele furnizorului de servicii beneficiar;
f) Număr Contract - numărul de telefon;
g) Număr Cont - contul bancar, din care se va efectua plata (la necesitate aveţi posibilitatea să selectaţi şi
un alt cont la achitare);
h) Alias - numele atribuit furnizorului de servicii.

Bifaţi furnizorul solicitat şi
tastaţi SOLICITARE FACTURI pentru vizualizarea
sumei spre plată

2.2. Selectaţi furnizorul ORANGE MOLDOVA S.A. şi tastaţi butonul Solicitare Facturi. Sistemul va afişa lista de
facturi disponibilă pentru furnizorul selectat.

Tastaţi MAI DEPARTE pentru
achitarea plăţii
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2.3. Selectaţi factura necesară şi tastaţi butonul Mai departe. Se va afişa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

06XXXXXXX

2252XXXXXXXXXX-MDL

Vizualizaţi informaţiile despre plată şi
tastaţi TRANSMITE pentru a achita plata

NOTĂ:
În cazul în care doriţi să indicaţi o altă sumă decât cea afişată, modificaţi datele în compartimentul Suma şi tastaţi
butonul Recalculează.

06XXXXXXX

În cazul în care doriţi să achitaţi o altă
sumă:
Introduceţi suma, apoi tastaţi
RECALCULEAZĂ

2252XXXXXXXXXX-MDL
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Tastaţi TRANSMITE pentru a achita plata

2.4. Tastaţi butonul Transmite. Astfel, veţi fi direcţionat către ecranul de confirmare a transferului:

06XXXXXXX

2252XXXXXXXXXX-MDL

Tastaţi CONFIRMĂ pentru a confirma
informaţiile despre plată

2.5. Tastaţi butonul Confirmare pentru a continua.
Pentru finalizarea operaţiunii, este necesar să autorizaţi tranzacţia, prin metoda de autorizare pentru care aţi optat
la abonare.
Dacă aţi optat pentru autorizare prin parolă de unică folosinţă (OTP):
a) la tastarea butonului Confirmare sistemul generează parola de unică folosinţă (OTP) şi o expediază prin
e-mail/SMS, în dependenţă de metoda de recepţionare a parolelor pentru care aţi optat la abonare.
NOTĂ: În cazul în care, din anumite motive, nu recepţionaţi parola de unică folosinţă (OTP) la momentul efectuării
plăţii, tranzacţia este salvată şi veţi avea posibilitatea să o autorizaţi mai târziu, prin ecranul Stare/Istorie
Plăţi.
b) înscrieţi parola de unică folosinţă (OTP) recepţionată în câmpul corespunzător.

06XXXXXXX

2252XXXXXXXXXX-MDL
Introduceţi parola de unică
folosinţă (OTP)

c)

pentru finalizarea tranzacţiei tastează butonul Transmite.
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Tastaţi TRANSMITE pentru a finaliza operaţiunea

În cazul în care la abonare aţi optat pentru recepţionarea confirmărilor privind efectuarea tranzacţiilor, veţi primi la
e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj privind statutul tranzacţiei.
Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:
a) Selectaţi opţiunea Fişier, dacă certificatul digital este disponibil pe staţia ta de lucru sau alt suport de unde
acesta poate fi citit. Înscrieţi parola certificatului şi tastaţi butonul Transmite.
b) Selectaţi opţiunea eToken/CryptoCard, dacă certificatul digital este disponibil pe suportul securizat. Înscrieţi
PIN-ul suportului securizat, selectaţi certificatul digital şi tastaţi butonul Transmite.
Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătură mobilă: la tastarea butonului Confirmare sistemul generează o
solicitare şi o expediază la telefonul mobil. Pentru a finaliza tranzacţia introduceţi la telefonul mobil codul PIN Semnătură mobilă.
În cazul în care la abonare aţi optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacţiilor, veţi primi la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj privind statutul
tranzacţiei.
NOTĂ: Tastaţi butonul Înapoi pentru revenirea la ecranul precedent sau tastaţi butonul Anulează pentru a reveni la
ecranul principal.
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Pentru orice alte informaţii, întrebări, consultări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne scrieţi sau să ne contactaţi la
SERVICIUL CALL CENTER la numarul de telefon (022) 26-89-99.

